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Wykładowcy kilku 
uniwersytetów, znani  
dziennikarze, politycy. 
Wszyscy pochyleni 
nad niełatwym 
pytaniem: Ile Kościoła 
w polityce? Ile polityki 
w Kościele?

W odpowiedzi na to pytanie 
istnieje zasada generalna – 

mówi ks. dr Andrzej Jędrzejewski, 
jeden z organizatorów konfe-
rencji. – W myśl nauki Soboru 
Watykańskiego II wiara ma wy-
miar społeczny i musi także od-
działywać na zaangażowanie po-
lityczne. Wierni świeccy powinni 
angażować się w politykę w sensie 
ścisłym, natomiast duchowni mają 
funkcjonować w tak zwanej meta-
polityce, czyli mówić o zasadach 
i dokonywać ocen etycznych, nie 
wchodząc w partyjne spory. Kościół 
ma jednoczyć ludzi i nie może być 
stroną politycznych sporów. 

Konferencja w Turnie została 
zorganizowana jako doroczne spo-
tkanie wykładowców katolickiej na-
uki społecznej. – Nośność tematu 
ustalonego przed rokiem, sprawiła, 
że w konferencji wzięła udział wy-
jątkowo duża liczba uczestników, 
ponad 50 osób – zwraca uwagę ks. 
Jędrzejewski. – Wychodząc od owej 
zasady generalnej, dyskutowaliśmy 

o kontrowersyjnych kwestiach 
szczegółowych. Przypomnieliśmy 
też sobie znane w naszym kręgu 
porównanie do poręczy: Spotyka 
się przy niej państwo i Kościół. Ona 
pomaga, ale jest też granicą. Prze-
kraczanie szkodzi jednej i drugiej 
stronie. A przecież obie instytucje 
służą dobru tych samych ludzi.

Ks. Zbigniew Niemirski

Jedlnia miodem słynąca

O d XV w. Jedlnia słynęła jako osa-
da bartnicza. Dostarczała miody 

na dwory królewskie. „Jedlnia mio-
dem słynąca. Przeciw niepamięci” 
to hasło tegorocznego festynu przy 
parafii św. Mikołaja. Oprócz wielu 
atrakcji uwagę przybyłych przycią-
gała „wioska miodowa”, gdzie można 
było degustować miody i zapoznać 
się z obrzędami pszczelarskimi. Józef 
Wolak zachwalał zalety miodu: – Na 
śniadanie jem chleb z białym serem 
i miodem. Dzięki Bogu dobrze się 
miewam. Mam 75 lat, a wiele osób 
mi mówi, że na to nie wyglądam. 
– Dzisiaj w Europie brakuje około 
40-50 procent rodzin pszczelich. 
Pszczoły giną na skutek wirusów 
i szkodników. Ratujmy pszczoły, 
bo pszczoły to nie tylko miód – 
apelował Lech Sęczyk, wiceprezes 
Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Ziemi Radomskiej. •
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Konferencja naukowa w ośrodku „Emaus”

Spotkanie przy poręczy 
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Jedlnia. Przy stoisku Jana Wolaka miody degustują członkowie Stowarzyszenia Jedlnia – 
od lewej: Teresa Mróz, Michał Wdowski, Emilia Bukalska i Bożena Kiraga

Dyskusja panelowa po wykładzie: „Media świeckie jako recenzenci 
Kościoła”. Głos zabiera red. Piotr Semka

krótko

Wieczory 
z muzyką
Zakrzew. 22 czerwca 
na placu przy kościele 
odbył się pierwszy 
z trzech koncertów 
w ramach 
ii Zakrzewskich 
wieczorów 
Młodzieżowych 
talentów Muzycznych. 
wystąpili soliści, 
uczniowie radomskiej 
szkoły Muzycznej. 
kolejne koncerty, na które 
zaprasza stowarzyszenie 
Zakrzew – wspólna 
Droga, zaplanowano 
na 17 sierpnia i 7 września.

Uczniowie 
nie płacą
Radom. Podczas  
wakacji młodzież  
szkolna będzie mogła 
bezpłatnie oglądać 
wystawiane przez 
Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego 
ekspozycje.
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Pielgrzymka sióstr przełożonych

Zamość. Akcentem kończącym 
rok formacyjny sióstr przełożo-
nych wspólnot zakonnych diece-
zji radomskiej była pielgrzym-
ka do Zamościa i sanktuariów 
Roztocza. Przewodniczył jej ks. 
Piotr Turzyński, dyrektor ds. 
życia konsekrowanego, który 
wspólnie z s. Teresą Romańską 
był organizatorem pielgrzymki. 
Jej najważniejszy punkt stanowiła 

Msza św. sprawowana pod prze-
wodnictwem bp. Wacława Depo, 
który przez wiele lat pełnił w 
naszej diecezji funkcję dyrek-
tora ds. życia konsekrowanego 
zakonów żeńskich. Pielgrzymka 
była dziękczynieniem za dar 
życia konsekrowanego i prośbą 
o nowe powołania. Modlono się 
też o owocne przygotowania do 
II Synodu Diecezjalnego. kp

Bp Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczewski, 
towarzyszył siostrom zakonnym podczas pielgrzymki
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Patron powiatu koneckiego
Końskie. Bp Zygmunt Zimowski 
podczas Mszy św., która była spra-
wowana przed starostwem powia-
towym, ogłosił bł. ks. Kazimierza 
Sykulskiego patronem powiatu 
koneckiego. Bł. ks. Kazimierz 
Sykulski urodził się w 1882 roku 
w Końskich. Był kapelanem w woj-
nie polsko-bolszewickiej, posłem 
na Sejm RP, proboszczem parafii 
pw. św. Mikołaja i dziekanem 
koneckim. W 1941 roku został  
rozstrzelany w Oświęcimiu. 13 
czerwca 1999 roku został beaty-
fikowany przez Jana Pawła II. 
Przed budynkiem starostwa w 
Końskich stoi pomnik nowego 
patrona powiatu (na zdjęciu). md
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Wizyta
Pionki. W ramach wizyta-
cji parafii pw. św. Barbary bp 
Zygmunt Zimowski odwiedził 
Publiczną Szkołę Podstawową 
nr 1, udzielając jej pracownikom 
i uczniom błogosławieństwa. 
Uczniowie zaprezentowali ks. 
biskupowi przygotowania do 

spektaklu pt. „Niebiański sen”, 
który zostanie wystawiony w 
październiku. Bp Zimowski 
już teraz przyjął zaproszenie. 
Przedstawienie teatralno-mu-
zyczne „Niebiański sen” w całości 
poświęcone jest Janowi Pawłowi II. 
 pm 

Pamiątkowe zdjęcie przed szkołą
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Pojechali na kongres

W drodze na kongres młodzi 
delegaci byli na Jasnej Górze

Stare Słowiki. Uczniowie z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Starych Słowikach uczestniczyli w 
VII Krajowym Kongresie Misyjnym 
Dzieci w Krakowie-Łagiewnikach. 
Kongres odbył się z okazji 150. rocz-
nicy powstania Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci w Polsce. Diecezja 
radomska reprezentowała konty-
nent azjatycki. kp
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Zjazd metodyczny

Radom. Tradycyjnie na progu 
wakacji odbył się zjazd meto-
dyczny katechetów naszej die-
cezji. Mszy świętej w kaplicy 
WSD przewodniczył opiekun 
Wydziału Katechetycznego kurii 
diecezjalnej bp Edward Materski, 
a homilię wygłosił bp Zygmunt 
Zimowski, zaś wykład do zebra-
nych – ks. Artur Staniszewski 
z Warszawy. zn

Procesja komunijna
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Rodzinny festyn charytatywny „Podzielmy się uśmiechem”

Być dobrym aniołem
Festyn zadedykowany był 
dzieciom niepełnosprawnym, 
by mogły się uśmiechać.  
Przy okazji sprzyjał 
spotkaniom i wspólnej 
zabawie. 

N ie tylko mieszkańcy radomskiego 
Michałowa mogli uczestniczyć w czerw-

cowym festynie rodzinnym, po raz trzeci 
zorganizowanym pod hasłem „Podzielmy się 
uśmiechem”. W jego przygotowanie włączy-
ły się miejscowe parafie pw. św. Łukasza i bł. 
Annuarity, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Długosza, Publiczne Gimnazjum nr 8 
im. Królowej Jadwigi, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Michałów, świetlica osiedlowa 
„Pod Dobrym Aniołem”, Spółdzielczy Dom 
Kultury „Michałów”. 

Zabawa z przesłaniem
– To bardzo dobrze, że w to przedsięwzię-

cie zaangażowały się instytucje, które współ-
pracują z młodzieżą, uczą ją i wychowują. Dla 

wszystkich, którzy tu przyszli, znalazło się 
coś ciekawego. Na scenie występują artyści 
z wyższych półek, a piękną pogodę chyba wy-
modlili tutejsi proboszczowie – powiedział 
obecny na festynie wiceprezydent Radomia 
Ryszard Fałek. Ale nie tylko sprzyjająca aura 
sprawiła, że boisko przy PSP nr 3 zapełnione 
było gośćmi. Przesłaniem festynu była wspólna 
zabawa, okazja do spotkań, ale także zbieranie 
pieniędzy na specjalny aparat słuchowy dla 
jednej z uczennic. Każdy, kto kupił los na loterii, 
coś do picia, coś słodkiego, kiełbaski na gorąco, 
chleb ze smalcem i ogórkiem albo wziął udział 
w licytacji, dołożył się do zakupu tego aparatu. 
– Chleb dostaliśmy od pana Fogla. Smalec zro-
biły panie kucharki ze szkoły, one też zakisiły 
ogórki – informowały panie z Rady Rodziców 
przy PSP nr 3. Chętnych na chleb ze smalcem 
nie brakowało, tak samo jak na domowe wypie-
ki przygotowane przez mamy z PG nr 8. Przed 
namiotem, w którym młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży sprzedawała losy 
(co ważne, każdy los wygrywał), stała niepraw-
dopodobnie długa kolejka. Fanty i przedmioty 
na licytację podarowali sponsorzy, których nie 
sposób wymienić.

Piksel  
nie zawiódł

– Magikum, gigantum, bęc – tak brzmiało 
magiczne zaklęcie, które wypowiedziane gło-
śno przez dzieci, wywołało na scenę aktora 
Macieja Gąsiorka, czyli Piksela z programu 
„Budzik”, emitowanego przez TVP 1. Dla dzie-
ci było o wiele więcej atrakcji. Gry i zabawy, 
konkurs rysunkowy, konkursy rodzinne. 
Ich przygotowaniem zajęła się świetlica „Pod 
Dobrym Aniołem”. Przychodząca do niej mło-
dzież sprzedawała własnoręcznie wykonane 
aniołki i kartki. Zysk ze sprzedaży przyda się 
na potrzeby świetlicy. Jeśli ktoś teraz żałuje, 
że z jakiegoś powodu nie przyszedł na festyn 
na Michałowie, niech zarezerwuje sobie czas 
– za rok o tej samej porze kolejne spotkanie. 
Po raz czwarty będzie można „Podzielić się 
uśmiechem”. 

– Chcę bardzo serdecznie podziękować 
artystom, wolontariuszom, sponsorom i ano-
nimowym ofiarodawcom za wszystko, co dla 
nas zrobili, a gościom za tak liczne przybycie 
i wspólną zabawę – powiedział główny orga-
nizator festynu Adam Kozłowski.

 kmg
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Telewizyjny 
Piksel  
bawił dzieci

Młodzież 
ze świetlicy 

„Pod Dobrym 
Aniołem” 

przy swoim 
straganie
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Festyn na radomskich Glinicach

Radość pomagania
Dzięki pieniądzom 
zebranym podczas 
festynu parafia 
ufunduje cztery  
i pół tysiąca 
obiadów.

L udzie zamknięci we własnych 
mieszkaniach, zajęci tylko swo-

imi sprawami nie dostrzegają pro-
blemów innych. Zdawałoby się, że 
przestał liczyć się konkretny czło-
wiek, nawet ten, który potrzebuje 
najwięcej miłości, czyli dziecko. 
Nie zawsze jednak to wrażenie jest 
prawdziwe. Codziennie bowiem 
wiele faktów przekonuje nas o 
tym, iż zarówno sprawy dzieci, 
jak i potrzebujących pomocy doro-
słych znajdują wiele zrozumienia 
i konkretnej pomocy. Świadczy o 
tym festyn rodzinny, zorganizo-
wany już po raz szósty przez Akcję 
Katolicką parafii Najświętszego 

Serca Jezusowego w Radomiu, 
przy współudziale Oazy Rodzin, 
parafialnej Caritas i MOPS-u. 

Hasłem przewodnim tegorocz-
nego festynu były słowa „Jesteśmy 
razem”. I rzeczywiście byliśmy ra-
zem: dorośli, młodzież i maluchy, 
potrzebujący pomocy i ci, którzy 
tej pomocy udzielają. Wszyscy 

zebraliśmy się w jednym celu, 
aby zorganizować pomoc finan-
sową dla tych, którzy każdego dnia 
korzystają z ciepłych posiłków w 
szkole. Udało się! Przygotowana 
loteria z nagrodami zakończyła się 
wielkim sukcesem, wszystkie losy 
sprzedano, a atrakcyjne nagrody 
trafiły do nowych właścicieli. 

Dzięki zebranym środkom bę-
dziemy mogli ufundować w przy-
szłym roku szkolnym najbardziej 
potrzebującym dzieciom prawie 
4,5 tysiąca obiadów.

Na twarzach dzieci gościł nie-
gasnący uśmiech. Przyczyniły 
się do tego wspaniałe występy 
zespołów artystycznych. A było 
na co popatrzeć. Pięknie prezen-
towały się dziewczęta z formacji 
tanecznej Rock-Step. Swoim śpie-
wem zachwycał zespół muzyczny 
Black-Jack. Wielkie wrażenie na 
zebranych zrobił występ Pawła 
Mosiołka, radomskiego artysty 
zespołu Biesiada, oraz radomski 
chór Gospel. A dla tych, w któ-
rych drzemie sportowa dusza, 
zorganizowano pokazy zapasów 
i strażackie. 

Dziękując wszystkim za ra-
dość bycia razem i pomagania 
z potrzeby serca, zapraszamy 
za rok.
 Bożena Bardziak 

Otwarcie nowej siedziby Caritas w Jedlińsku

Wciąż nowe zadania
Mają teraz możliwość łatwiej-
szego kontaktu z potrzebujący-
mi. Zapraszają do współpracy 
wszystkich, którzy chcą innym 
nieść pomoc.

Z inicjatywy ks. prałata Henryka 
Ćwieka w kwietniu 2005 roku 

został powołany przy parafii pw. 
Apostołów Piotra i Andrzeja w 
Jedlińsku zespół Caritas. W jego 
skład weszli Marek Malinowski, 
dziś prezes zespołu, oraz dyrek-
cja Publicznego Gimnazjum w 
Jedlińsku i Publicznych Szkół 
Podstawow ych w Jedlińsku, 
Jedlance i Zawadach Starych. 
Korzystając z gościnności księdza 
prałata, spotykali się w pomiesz-
czeniach plebanii, chętnie przyj-
mując do swego grona każdego, 
kto tak jak oni chce bezinteresow-
nie pomagać innym. Początkowo 
działalność koła skierowana była 
do dzieci i rodzin z terenu parafii. 
Dzięki zaangażowaniu Bożeny i 

Marka Malinowskich oraz 
Dariusza Cielniaka, dyrektora 
PSP w Jedlińsku, ponaddziewięć-
dziesięcioosobowa grupa dzieci 
miała możliwość korzystania z 
wyjazdów wypoczynkowo-oazo-
wych. Miniony czas to również 
pomoc materialna i duchowa dla 
ponad 150 rodzin. 

W tym roku parafialny zespół 
Caritas otrzymał lokal od władz 
samorządowych. Pomieszczenia 
wymagały remontu i zostały od-
nowione dzięki wsparciu prezesa 
zespołu. Poświęcenia nowej sie-
dziby dokonał ks. prałat Henryk 
Ćwiek, a gośćmi honorowymi 
spotkania byli Wojciech Walczak, 
wójt gminy Jedlińsk, i dyrektor 
Diecezjalnego Zespołu Caritas 
ks. Radosław Walerowicz. Nowa 
siedziba otwiera przed liczącym 
dziś 24 osoby zespołem nowe moż-
liwości – we wtorki i czwartki od 
godziny 16.00 do 18.00 pełnione są 
dyżury. Ten czas przeznaczony 

jest dla tych, którzy przyjdą ze 
swoimi problemami, i dla tych, 
którzy chcą pomagać.

Program zespołu z Jedlińska 
zakłada szeroki zakres działań. 
Można między innymi 
skorzystać z poradnic-
twa rodzinnego, pomocy 
psychologa, prawnika. 
To też pomoc skiero-
wana w stronę dzieci 
i młodzieży poprzez 

finansowanie stypendiów, do-
finansowanie zakupu podręcz-
ników, organizowanie różnego 
rodzaju wyjazdów. Ale także 
pomoc materialna dzięki ofiar-

ności sponsorów, zbiór-
ce darów, współpracy 
z Bankiem Żywności w 
Radomiu, pozyskiwa-
niu odzieży, obuwia, 
lekarstw. 

Bożena Cieślak

Na scenie gra zespół Black-Jack
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Zespół Caritas  
z Jedlińska 
przed swoją 
nową siedzibą
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Nie boją się kontuzji. 
Są chlubą szkoły, 
dobrze się uczą, 
a w przyszłości nadal 
chcą uprawiać sport.

R az w tygodniu miały tre-
ningi i ćwiczyły na lekcjach 

wychowania fizycznego. Pod 
okiem swojego nauczyciela i tre-
nera zajęły pierwsze miejsce 
w X Mazowieckich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Siedlcach. 
– Wygraliśmy piłkarskie piątki 
na Mazowszu i byliśmy naj-
lepszą drużyną. Mamy złoty 
medal – z dumą w głosie mówi 
o swoich podopiecznych Paweł 
Chmielewski, nauczyciel wy-
chowania fizycznego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Zakrzówku. W skład pił-
karskiej drużyny wchodzą: 
Aleksandra Adamczyk, Monika 
Adamczyk, Katarzyna Jaśkiewicz, 
Wioleta Jaśkiewicz, Bernadetta 
Łagowska, Agnieszka Kapusta, 

Aleksandra Stępień, Aleksandra 
Wólczyńska, Milena Zawadzka, 
Anna Żak. Na bramce stoją: 
Agnieszka Ambrożek, Justyna 
Sot, Martyna Wólczyńska. 
Monika jest kapitanem drużyny 
i królem strzelców. 

Wszystkie swoją przygodę 
z piłką nożną rozpoczęły dwa 
lata temu. Wtedy uczył ich Robert 
Śledź. W tym roku szkolnym za-
stąpił go pan Paweł, który może 
pochwalić się między innymi tym, 
że grał w piłkę nożną w zespole 

„Radomiaka”, a teraz jest zawod-
nikiem „Zwolenianki” w Zwo-
leniu. O drużynie dziewcząt, 
którą prowadzi, mówi, że jest 
zgrana i dodaje, wywołując ra-
dość młodych zawodniczek, że 
są bardzo ładną drużyną. Zanim 
dziewczęta dotarły do igrzysk, 
zwyciężyły w zawodach gmin-
nych, powiatowych, półfinałach 
międzypowiatowych i finałach 
powiatowych. W następnym roku 
szkolnym z drużyny w szkole po-
zostaną tylko dwie dziewczynki, 

obecnie uczennice piątej klasy. 
Reszta rozpocznie zajęcia w gim-
nazjum. Piłka nożna to gra, która 
nie tylko wymaga poświęceń, ale 
może powodować kontuzje, a te 
nie ominęły dziewcząt ze szkoły 
w Zakrzówku. Mimo wszystko na 
pytanie czy będą chciały w nowej 
szkole też grać w piłkę, zgodnie 
odpowiadają – tak.

Z ich zwycięstwa cieszą się 
wszyscy. Dyrektor szkoły Zofia 
Posłuszna mówi o nich „nasze 
złotka” i zaznacza, że to dzięki 
nim w Siedlcach, gdzie odbywa-
ły się mistrzostwa, usłyszano 
o wiejskiej szkole w Zakrzówku. 
Starosta powiatu zwoleńskiego 
Jerzy Koziński, wicestarosta Ste-
fan Bernaciak i wójt Marian Ka-
rolek podczas szkolnej akademii 
wręczyli młodym zawodniczkom 
upominki. Nam nie pozostaje nic 
innego, jak tylko pogratulować 
zwycięskiej drużynie, a panu 
Pawłowi życzyć, aby udało mu 
się skompletować nowy, równie 
dobry skład.

Krystyna Piotrowska

Wieczory Muzyczne
W Jedlni–Letnisku 
w każdą niedzielę 
wakacji organi-
zowane są wie-
czory muzyczne. 
Wszystkie odby-
wają się w kościele letnim przy 
parafii pw. Opieki św. Józefa 
o godz. 19.00. Wstęp wolny.
29 czerwca – ZOE (zespół 
z Jedlni–Letniska; charakter 
muzyki – popularne utwory 
muzyki chrześcijańskiej);
6 lipca – LEYENDA (zespół 
z Ameryki Południowej; charak-
ter muzyki – rytmy andyjsko-
latynoamerykańskie);
Szczegóły i informacje o zespo-
łach wraz z próbkami utworów 
na www.wieczory.pl.

Badania 
mammograficzne

Caritas Diecezji Radomskiej infor-
muje, że 30 czerwca badania 
mammograficzne będą prowadzo-
ne w Gniewoszowie. Mammobus 
zatrzyma się przy ośrodku zdro-
wia. Badania są bezpłatne. Mogą 
z nich skorzystać kobiety w wieku 
od 50 do 69 lat.

W intencji synodu
4 lipca o 18.00 w bazylice 
św. Kazimierza w Radomiu 
(Zamłynie) zostanie odprawiona 
Msza św. i nabożeństwo w intencji 
Radomia, diecezji oraz II Synodu 
Diecezjalnego.

Poradnia 
Naturalnego  
Planowania Rodziny

Poradnia Naturalnego Planowania 
Rodziny w Radomiu (ul. 
Malczewskiego  1, tel.048 340 62 35) 
czynna jest w każdy piątek od 14.00 
do 16.00. Oferuje książki na temat 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
materiały do nauki metod rozpo-
znawania płodności oraz bezpłatne 

konsultacje w  wyznaczaniu okre-
sów płodności i niepłodności 
w danym cyklu kobiety.

Męska rzecz
Do końca roku w Muzeum Wsi 
Radomskiej (ul. Szydłowiecka 30) 
można zwiedzać  wystawę czaso-
wą „Męska rzecz...”. Prezentuje 
ona rolę mężczyzny w gospodar-
stwie wiejskim, pokazuje najistot-
niejsze męskie zajęcia od wieku 
młodzieńczego przez dorosłość, 
aż do przekazania gospodarstwa 
w ręce następcy. Świat rozrywek 
kawalerskich, nauka umiejętności 
rolniczych, zdobywanie zawodu, 
budowa domu i przyjęcie odpo-
wiedzialności za rodzinę ilustro-
wane są eksponatami ze zbiorów 
MWR. •

zapowiedzi

Piłkarska drużyna dziewcząt z PSP w Zakrzówku

Nasze złotka

Paweł Chmielewski ze swoją „złotą” drużyną
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Młodzi razem

J ednym z punktów nie-
dzielnego spotkania było 
poświęcenie figury Matki 
Bożej Pielgrzymującej, któ-
rego dokonał ks. Andrzej 

Jędrzejewski. – Tych figur było kil-
kanaście. W Roku Jubileuszowym 
2000 wędrowały po wspólnotach 

młodzieżowych po całym świecie. 
Jedną z nich biskup ordynariusz 
otrzymał z Watykanu. Zostanie 
tutaj, w Turnie, jako patronka 
młodych ludzi – powiedział or-
ganizator Diecezjalnego Dnia 
Młodych ks. Piotr Turzyński.  

Centralnym punktem tego 
dnia była Msza św. w intencjach 
młodzieży naszej diecezji, Ojczy-
zny i całego świata oraz by spotka-
nie w Sydney z Benedyktem XVI 
przyniosło owoce dla Kościoła, 
dla świata. Eucharystii, podczas 
której młodzież uroczyście po-
nowiła zobowiązania płynące 

z sakramentu bierzmowania, 
przewodniczył bp Zygmunt 
Zimowski. 

Organizatorzy spotkania                                                            
chcieli, żeby młodzi ludzie, któ-
rzy utożsamiają się z wartościami 
chrześcijańskimi i z Ewangelią, 
nie czuli się sami. – Bywa tak 
w parafiach, że młodzi ludzie nie 
znajdują tam dla siebie miejsca, 
bo wydaje im się, że ta pobożność 
parafialna jest dość sztywna, tra-
dycyjna. Chcemy dać im trochę 
takiego poczucia, że chrześci-
jaństwo jest pełne entuzjazmu, 
radości i że nie są sami. Że tych 

Centrum 
edukacyjno- 
-Charytatywne 
„emaus” 
w Turnie koło 
Białobrzegów. 
Diecezjalny 
Dzień Młodych 
odbył się  
22 czerwca. 
Temat  
spotkania  
został 
zaczerpnięty 
z XXIII Dnia 
Młodych 
w Sydney: 
„Będziecie  
moimi 
świadkami”. 
Zaproszenie 
na spotkanie 
skierowane  
było do 
młodzieży 
z całej diecezji, 
a szczególnie 
do tych, którzy 
przyjęli  
w tym roku 
sakrament 
bierzmowania.

tekst
Marta Deka

mdeka@goscniedzielny.pl

Krystyna Piotrowska
kpiotrowska@goscniedzielny.pl

Młode opocznianki przyjechały w strojach regionalnych

Chwila 
odpoczynku

kr
ys

ty
n

a 
Pi

o
tr

o
w

sk
a

kr
ys

ty
n

a 
Pi

o
tr

o
w

sk
a



VIIAve Gość rAdomski
G

o
ść N

iedzielN
y

29 czerw
ca 2008

Młodzi razem

Chór seminaryjny uświetnił spotkanie

Biskup ordynariusz podczas procesji na wejście błogosławił 
zgromadzonych

Figura Matki Bożej Pielgrzymującej pozostanie w EmausBył czas na koncert i na zabawę

Grupa z Wierzbicy z opiekunem ks. Ireneuszem Szustakiem

młodych jest więcej, a życie dla 
Pana Jezusa to nie jakaś sztyw-
ność czy smutek, tylko radość, 
którą mogą się nawzajem zara-
żać – wyjaśnia ks. Piotr.

„Emaus”, położone w niezwy-
kle urokliwym miejscu – między 
wijącą się jak wstęga Pilicą a pach-
nącym lasem, sprzyjało głębokie-
mu przeżywaniu słowa Bożego 
płynącego z Ewangelii, jak rów-
nież przyjacielskim rozmowom 
dającym poczucie wspólnoty. Die-
cezjalny Dzień Młodych zakoń-
czył koncert zespołu Mateo.O.

  •
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Tak z dumą o swej 
świątyni mówią 
wierni najmniejszej 
parafii w mieście.

G dy przed ponad dwudziestu 
laty powstawała tu parafia, 

w planach urbanizacyjnych na 
Łazach miało powstać osiedle 
liczące około 20 tys. mieszkań-
ców. Te plany nie doszły do 
skutku, ale na osiedlu wielkim 
w ysiłkiem półtoratysięcznej 
wspólnoty budowano imponu-
jącą świątynię. – Kościół może 
pomieścić 5 tys. osób – mówi 
proboszcz – i moim marzeniem 
jest, by choć raz udało się go wy-
pełnić wiernymi. 

Rycerze i komitet
Od początku prac budowla-

nych przy parafii działa Społecz-
ny Komitet Budowy Kościoła. – 
Ci ludzie to żywa historia naszej 
parafii – podkreśla ks. Chodyra. 
– Znają każdy etap pracy, a co mie-
siąc przeprowadzają zbiórki pie-
niężne na każdej z ulic parafii. 

W parafii już dwadzieścia lat 
działa Rycerstwo Niepokalanej. 
Stowarzyszenie gromadzi 104 
osoby, a w planach ma stworzenie 
koła młodzieżowego. Obok nich 
dwa lata temu zaistniała wspól-
nota Rycerzy Kolumba. Ponadto 
w parafii działa sześć kół Żywego 
Różańca, liczne grono ministran-
tów oraz dwie schole, dziecięca i 
młodzieżowa. 

Owoce cierpienia
Pierwszym proboszczem, 

który dał podwaliny wspól-
nocie, był ks. Mieczysław Mu-
rawski. Jego następca ks. Jan 
Borończyk rozpoczął budowę. 
Z pomocą śpieszył pracujący w 
Niemczech przyjaciel kapłana, 

ks. Franciszek Bogucki. Potem 
przyszły lata zmagań ks. Jana ze 
śmiertelną chorobą. Ale prace 
postępowały. Tak się złożyło, że 
pierwszą Mszę św., którą spra-
wowano w nowym kościele, była 
pogrzebowa celebra ks. Boroń-
czyka. Wierni nie chcieli rozstać 
się ze swym duszpasterzem, dla-
tego został pochowany w grobie, 
który ulokowano w sąsiedztwie 
wejścia do kościoła.

Świątynia i jej otoczenie wciąż 
pięknieją. We wnętrzu znajdują 
się wspaniałe polichromie, wi-
traże oraz wyposażenie kościoła 
z kunsztownymi ołtarzami. Au-
torami projektów byli artyści z 
Krakowa i okolic Kielc. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii. Parafia pw. MB Częstochowskiej w Starachowicach

Nasza Jasna Góra

Zdaniem 
proboszcza

– Jeszcze jako 
kleryk, jadąc 
z ks. bogusławem 
Mleczkowskim 
do kałkowa, 
odwiedziłem 

tę parafię. Powiedziałem 
wówczas, że chciałbym 
kiedyś jako ksiądz budować 
taką świątynię. nawet 
nie przypuszczałem, że to 
marzenie tak dokładnie 
się ziści. najpierw dwa 
lata jako wikariusz 
pracowałem u boku ks. 
borończyka, który zmarł 
na moich rękach. Potem 
jako młody proboszcz, bo 
przecież zaledwie pięć lat po 
święceniach, starałem się 
kontynuować jego dzieło. to 
wszystko było możliwe tylko 
dzięki ofiarności parafian 
i życzliwych przyjaciół. Za 
to wszystko, za modlitwę, 
zapał, gorliwość i ofiary 
materialne każdemu jestem 
bardzo wdzięczny. Dziękuję 
też wszystkim, którzy 
czynnie włączają się w prace 
grup parafialnych. nie mogę 
zapomnieć o pomocy, jaką 
niesie społeczny komitet 
budowy kościoła.
Pragnę też podziękować 
władzom miasta. to dzięki 
nim mamy piękny dojazd 
do kościoła aleją nMP, 
chodnik i oświetlenie 
świątyni. nasz kościół na 
starachowickiej Jasnej 
górze widać z daleka. 
Można śmiało powiedzieć, 
że jego imponująca i piękna 
bryła jest wizytówką 
naszego miasta. 

Ks. Sylwester Chodyra

Święcenia kapłańskie 
– 27 maja 1995 r. w radomiu. 
wikariaty: głowaczów, 
parafia Mb częstochowskiej 
w starachowicach; probostwo 
tutaj od 2000 r.
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Zapraszamy 
na Msze św. 
w niedziele i święta 
– 8.30, 10.00, 12.00
w dni powszednie – 17.00

Rycerze Kolumba są jedną z najmłodszych wspólnot parafii
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